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Հավելված 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  

ակադեմիայի ռեկտորի 2019 թվականի  
հոկտեմբերի 1- ի N 275/1 - Ա հրամանի 

 
Հաստատված է  

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման  
ակադեմիայի գիտական խորհրդի 2019 թվականի  

սեպտեմբերի 27-ի նիստում (արձանագրություն № 10) 

 
Կ Ա Ր Գ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. Սույն կարգով (այսուհետ՝ Կարգ) սահմանվում են «Հայաստանի  Հանրապետության  

պետական  կառավարման  ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում 

(այսուհետ՝ Ակադեմիա) մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի ուսումնառության 

արդյունքների գնահատման, քննական միավորների հաշվարկման, քննությունների 

կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարաբերությունները։  

2. Սույն կարգի դրույթները տարածվում են Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական 

ծրագրով առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով սովորողների վրա:  

3. Կարգի հիմնական նպատակն է՝ մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի 

ուսումնառության արդյունքների արդյունավետ ստուգումը և գնահատումը՝  օբյեկտիվության և 

հրապարակայնության ապահովման միջոցով:  

4. Կարգում օգտագործվող հիմնական հասկացություններն են` 

1) չափորոշիչ ռեյտինգ՝ տվյալ առարկայի կամ դրա որևէ բաղադրիչի համար սահմանված 

հնարավոր առավելագույն միավորը, որը կարող է կուտակել սովորողը.  

2) փաստացի ռեյտինգ՝ միավորների այն իրական քանակը, որը սովորողն ստացել է 

տվյալ առարկայից (մոդուլից) կամ ուսումնական գործընթացի որևէ բաղադրիչից. 



2 
 

3) անցողիկ ռեյտինգ՝ միավորների նվազագույն քանակը, որն անհրաժեշտ է տվյալ 

առարկայից կամ ուսումնական գործընթացի որևէ բաղադրիչից դրական գնահատական 

համարվելու համար.  

4) կիսամյակային առարկայական ռեյտինգ՝ տվյալ առարկայի (մոդուլի) գնահատման 

բաղադրիչից կիսամյակի ընթացքում սովորողի դրական համարվող գնահատականի 

միավորների գումարը. 

5) կիսամյակային, ուսումնական տարվա, ուսումնառության ամբողջ 

ժամանակահատվածի արդյունարար ռեյտինգ՝ կիսամյակում, ուսումնական տարում, 

ուսումնառության ամբողջ ժամանակահատվածում սովորողի դրական համարվող 

գնահատականի ռեյտինգային միավորների միջին թվաբանականը. 

6) որակավորման կրեդիտներ՝ բոլոր առարկաներից, պրակտիկաներից, ամփոփիչ 

քննությունից, մագիստրոսական թեզից կուտակած կրեդիտների գումարային քանակ. 

7) վարկանիշային միավոր՝ կիսամյակում, ուսումնական տարում, ուսումնառության 

ամբողջ ժամանակահատվածում բոլոր առարկաներից սովորողի ստացած 

գնահատականների (գնահատման միավոր կամ թվանշան) և կրեդիտների արտադրյալների 

գումարը.  

8) միջին որակական գնահատական (ՄՈԳ)՝ արդյունարար վարկանիշային միավորների և 

որակավորման կրեդիտների հարաբերությունը: Կիսամյակում, ուսումնական տարում, 

ուսումնառության ամբողջ ժամանակահատվածում սովորողի արդյունարար միջին 

որակական գնահատականը:  

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

5. Մագիստրոսի կրթական ծրագրով սովորողի ուսումնառության արդյունքների 

գնահատումն իրականացվում է կիսամյակային քննաշրջանի միջանկյալ ստուգմամբ ու 

եզրափակիչ քննությամբ՝ առկա ուսուցման և միայն եզրափակիչ քննությամբ՝ հեռակա 

ուսուցման դեպքում՝ ըստ հաստատված ժամանակացույցի:  

6. Ինքնուրույն աշխատանքի գնահատումը կամ պաշտպանության կազմակերպումն 

իրականացվում է մինչև կիսամյակի քննաշրջանի եզրափակիչ քննության սկսվելը:  
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7. Քննաշրջանի ժամանակացույցը էլեկտրոնային հաղորդագրության միջոցով 

տրամադրվում է ամբիոններին, քննող դասախոսներին, սովորողներին, ինչպես նաև 

փակցվում է հայտարարությունների տախտակին՝ ոչ ուշ, քան քննաշրջանը սկսվելուց տասն 

օր առաջ։ 

8. Քննությունների գնահատականների նիշերի գրառումները կատարվում են 

ուսումնամեթոդական վարչության կողմից տվյալ դասընթացի առարկայական ծրագրերի 

հիման վրա կազմված քննական տեղեկագրերում: Վերջիններս պատրաստվում են 

յուրաքանչյուր դասընթացի համար մեկական օրինակով, ստորագրվում են 

ուսումնամեթոդական վարչության ղեկավարի և հաստատվում ռեկտորի կողմից: 

9. Ստուգման բոլոր ձևերին յուրաքանչյուր սովորող կարող է մասնակցել միայն մեկ 

անգամ: 

10. Առանձին դեպքերում, ռեկտորատի որոշմամբ, ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից կարող են սահմանվել անհատական ժամանակացույցով քննություններ: 

  

3. ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ 

11. Քննությունը կազմակերպվում է առարկայական ծրագրերով հայտագրված՝ բանավոր, 

գրավոր, գրավոր թեստային, համակարգչային թեստավորման, պաշտպանության և 

ներկայացման միջոցով: 

12. Բանավոր քննություններն անցկացվում են ամբիոնի վարիչի կողմից ստորագրված և 

ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կնքված քննական տոմսերով, գրավոր և գրավոր 

թեստային քննությունները՝ ծածկագրված: Համակարգչային թեստային քննություններն 

անցկացվում են ամբիոնի կողմից հաստատված համակարգչային թեստային հարցաշարի 

միջոցով: 

13. Բանավոր քննությունների քննական տոմսերն ու գրավոր քննությունների 

հարցաշարերը ամբիոնի վարիչի կողմից հաստատվում և ներկայացվում են 

ուսումնամեթոդական վարչություն ոչ ուշ, քան քննաշրջանը սկսելուց երկու շաբաթ առաջ: 

14. Բանավոր քննության քննական տոմսերի հարցերի արդյունավետ քանակն 

առաջարկվում է սահմանել մինչև 4-ը, որից մեկը կամ երկուսը կարող են լինել 

իրավիճակային խնդիր: 
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15. Բանավոր քննության քննական տոմսի հարցերի կշիռները հստակ սահմանվում են 

դասախոսի կողմից (Հավելված N 1)։  

16. Կիսամյակի միջանկյալ ստուգման և եզրափակիչ քննության տոմսերի 

բովանդակությունը, որպես կանոն, չի կրկնվում: 

17. Գրավոր կամ համակարգչային թեստային հարցաշարերը համապատասխանաբար 

ուսումնամեթոդական վարչություն են ներկայացվում ամբիոնի վարիչի կողմից ոչ ուշ, քան 

քննաշրջանն սկսելուց տասն օր առաջ: 

18. Թղթային կամ համակարգչային թեստային առաջադրանքների հարցերի քանակը և 

կշիռները որոշում է դասախոսը՝ հաշվի առնելով չափորոշիչ ռեյտինգի առավելագույն չափը։ 

19. Առարկայական ծրագրով հայտագրված սովորողների ինքնուրույն աշխատանքի 

(սեմինարների, գործնական պարապմունքների ակտիվություն, ստուգողական աշխատանք, 

հանձնարարություններ, արտալսարանային առաջադրանքներ, ռեֆերատներ, կուրսային, 

անհատական աշխատանքներ, կոնսպեկտներ, իրավիճակային խնդիրներ և խաղեր, 

ակնարկներ, ներկայացումներ) գնահատման ընթացիկ ստուգման ձևերից է բանավոր, 

գրավոր կամ համակարգչային թեստավորումը:  

20. Հարգելի պատճառով համապատասխան փաստաթղթերով հիմնավորված և 

ռեկտորատի կողմից թույլատրված, կիսամյակի քննաշրջանի միջանկյալ ստուգումներին, 

ինչպես նաև պրակտիկայի հաշվետվության հանձնմանը չմասնակցած սովորողը 

սահմանված կարգով ռեկտորի հրամանով այն կարող է իրականացնել անհատական 

ժամանակացույցով: 

21. Առարկայի ստուգողական բաղադրիչների կառուցվածքը, բովանդակությունը՝ հա-

մապատասխան ռեյտինգային միավորներով, ինչպես նաև իրականացման ձևն ու 

ժամանակացույցը կիսամյակի սկզբում պարտադիր տրամադրվում են սովորողներին՝ 

առարկայական ծրագրերի համար սահմանված ձևաչափով: 

 

4. ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

22. Միջանկյալ ստուգումն ու եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են 

ուսումնամեթոդական վարչության կողմից հաստատված ժամանակացույցի համաձայն՝ 
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սահմանված օրը, ժամին և հատկացված լսարանում: Արգելվում է տեղի և ժամկետի որևէ 

փոփոխություն առանց ուսումնամեթոդական վարչության գրավոր համաձայնության: 

23. Բոլոր բանավոր ստուգումները, քննություններն ու պաշտպանություններն անցկացվում 

են հրապարակային՝ քննական հանձնաժողովի կողմից: 

24. Հաստատված քննական տեղեկագիրը քննող դասախոսն անձամբ ստանում է 

ուսումնամեթոդական վարչության ղեկավարից կամ նրան փոխարինողից միջանկյալ 

ստուգումից, եզրափակիչ քննություններից (բանավոր, գրավոր, համակարգչային 

թեստավորում) կամ պաշտպանություններից անմիջապես առաջ: 

25. Սահմանված կարգի համաձայն՝ քննական տեղեկագրում սովորողի անվան դիմաց 

կատարվում է համապատասխան գրառում՝ «Չթույլատրված»: Ուսումնամեթոդական 

վարչությունում ճշտվում է ստուգմանը մասնակցելու թույլտվություն չստացած սովորողների 

ցանկը, ըստ որի՝ տվյալ ստորաբաժանման ղեկավարը քննական տեղեկագրի 

համապատասխան սյունակում նշում է «Չթույլատրել» և ստորագրում:  

26. Բանավոր, գրավոր, գրավոր թեստավորման կամ համակարգչային թեստավորման և 

պաշտպանության եղանակով իրականացվող քննություններին սովորողը պարտադիր 

ներկայանում է անձը հաստատող (վկայող) փաստաթղթով (ուսանողական տոմս, անձնագիր, 

նույնականացման քարտ (ID), վարորդական վկայական և այլն): 

27. Միջանկյալ ստուգման և եզրափակիչ քննությունների կամ պաշտպանության 

ժամանակ սովորողն անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնում է քննող դասախոսին: 

28. Սույն կարգի 6-րդ գլխի համաձայն՝ քննող դասախոսը գնահատում է սովորողների 

գիտելիքները: Միջանկյալ ստուգման, եզրափակիչ քննությունների կամ 

պաշտպանությունների արդյունքները սովորողին հայտարարվում են անմիջապես՝ քննական 

սենյակում, հրապարակային, ամփոփվում և նշվում են ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից տրամադրված և հաստատված քննական տեղեկագրերում (բացառությամբ գրավոր, 

գրավոր թեստային և համակարգչային թեստային քննությունների), որը հաստատվում է 

քննող դասախոսի ստորագրությամբ: 

29. Բանավոր քննության ավարտից անմիջապես հետո առանց սխալների և ջնջումների 

ամփոփված և քննող դասախոսի կողմից ստորագրված քննական տեղեկագիրը 

վերադարձվում է ուսումնամեթոդական վարչություն: 
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30. Հատկացված ժամանակահատվածում գրավոր և գրավոր թեստավորման կամ 

համակարգչային թեստավորման քննությունների անցկացման համար դասավանդող 

դասախոսի պահանջով և ուսումնամեթոդական վարչության գիտությամբ կարող են 

ներգրավվել լրացուցիչ աշխատակիցներ։ 

31. Գրավոր և գրավոր թեստավորման կամ համակարգչային թեստավորման 

քննությունների անցկացման ժամանակ 30 հոգուց ավելի մասնակից ունեցող խմբերը 

կիսվում են։ 

32. Գրավոր, գրավոր թեստային կամ համակարգչային թեստային քննությունների 

տևողությունը ուսումնամեթոդական վարչության կողմից սահմանվում է, 

համապատասխանաբար, գրավոր քննության համար՝ 60-240 րոպե, գրավոր թեստային կամ 

համակարգչային թեստային քննությունների համար՝ 50-120 րոպե: 

33. Գրավոր, գրավոր թեստային կամ համակարգչային թեստային քննությունների 

դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթը պարտադիր պետք է դրված լինի քննական 

սեղանին: Սովորողի մոտ քննության ժամանակ կարող է լինել միայն կապույտ կամ սև գրիչ, 

հաշվիչ սարք (առանց համացանցի մուտքի հնարավորության) և շշալցված ջուր:  

34. Արգելվում է ունենալ և օգտագործել հեռախոս, ականջակալ, հեռահաղորդակցության 

այլ միջոցներ և սարքեր՝ բացառությամբ առարկայական ծրագրով նախատեսված դեպքերի: 

35. Քննության համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները (թեստեր, առաջադրանքներ, 

սևագրության թղթեր, հաշվիչ սարքեր և այլն) տրամադրվում են ուսումնամեթոդական 

վարչության կողմից: Մաքրագրերն ու սևագրության թղթերն ակներև պետք է տարբերվեն 

միմյանցից: 

36. Գրավոր թեստային առաջադրանքում մեկից ավելի պատասխան նշելու, ջնջումներ 

անելու, նշում չկատարելու դեպքում տվյալ հարցի պատասխանը գնահատվում է 0 (զրո)։ 

37. Յուրաքանչյուր քննական սեղանի մոտ նստում է միայն մեկ սովորող: 

Հնարավորության դեպքում քննությանը մասնակցող սովորողների միջև պահպանվում է մեկ 

ազատ սեղան՝ հուշելը կամ միմյանցից արտագրելը կանխելու նպատակով: 

38. Քննության սկիզբն ու ավարտը հստակ նախանշվում են: Քննությունից ուշացած 

սովորողին հավելյալ ժամանակ չի տրամադրվում, նրանք ավարտում են քննությունն 

ընդհանուր կարգով՝ ամբողջ խմբի համար նախանշված ժամին: 
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39. Քննական գործընթացը սկսվելուց հետո արգելվում է սովորողների ելքը քննական 

լսարանից: Սովորողները կարող են լսարանից դուրս գալ միայն գրավոր առաջադրանքը 

հանձնելուց հետո, իսկ համակարգչային թեստային քննության ժամանակ՝ ծրագրի ավարտը 

հաստատելուց հետո: 

40. Քննական լսարանն ինքնակամ լքած սովորողներին արգելվում է կրկին մուտք գործել 

լսարան: Վերջիններիս գնահատման համար հիմք է հանդիսանում մինչև քննական 

լսարանից դուրս գալը տված պատասխանը: 

41. Գրավոր, գրավոր թեստային կամ համակարգչային թեստային քննությունների 

ժամանակ քննական լսարանում կարող են գտնվել միայն քննության մասնակիցները: 

42. Քննության ընթացքում արգելվում են սովորողների միջև խոսակցությունները, 

հուշումները, օգնությունը, կողմնակի նյութերից օգտվելը և այլն:  

43. Սովորողի կողմից գրավոր քննությունների, գրավոր կամ համակարգչային 

թեստավորման անցկացման ընթացակարգի ցանկացած խախտում բացահայտելու դեպքում 

քննող դասախոսի կողմից սահմանված ձևաչափով (Հավելված N 2) կազմվում է 

արձանագրություն, որտեղ նշվում է քննության օրը, խախտման ժամը, առարկայի 

անվանումը, խախտումն իրականացրած սովորողի անունը, ազգանունը, քննական սեղանի 

համարը, խախտման նկարագիրը (բովանդակությունը) և ստորագրվում է: 

44. Միջանկյալ ստուգումների և եզրափակիչ քննությունների ժամանակ դասախոսների 

կողմից սովորողների մոտ չթույլատրված նյութեր ու ծածկաթղթեր հայտնաբերելու, ինչպես 

նաև  քննությունների անցկացման ընթացակարգի ցանկացած խախտում բացահայտելու և 

արձանագրելու պարագայում, անկախ կատարված առաջադրանքի ծավալից, քննության 

արդյունքը զրոյացվում է: 

45. Միջանկյալ ստուգումների և եզրափակիչ քննությունների ժամանակ բացահայտված և 

արձանագրված ցանկացած խախտում ներկայացվում է ուսումնամեթոդական վարչություն՝ 

քննարկման: 

46. Գրավոր և գրավոր թեստային քննությունների քննական աշխատանքները նույն օրը 

տրամադրվում են ստուգող դասախոս(ներ)ին: Ստուգված գրավոր աշխատանքները երկու 

աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադարձվում են ուսումնամեթոդական վարչություն՝ 

արդյունքներն ամփոփելով քննական տեղեկագրերում։ 
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47. Գրավոր և գրավոր թեստավորման քննությունների ստուգված արդյունքները, ինչպես 

նաև պաշտպանված գրավոր ինքնուրույն աշխատանքները (անհատական, կուրսային 

աշխատանք, ռեֆերատ, կոնսպեկտ, ակնարկ և այլն) համապատասխան 

արձանագրությունով ի պահ են հանձնվում համապատասխան ամբիոններին: Վերջիններս 

պարտավոր են փաստաթղթերը պահպանել առնվազն մինչև սովորողների կիսամյակային 

ՄՈԳ-ի հաշվարկը և ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցման մրցույթի արդյունքների 

ամփոփումն ու հրապարակումը: 

48. Սովորողների կողմից միջանկյալ ստուգման և եզրափակիչ քննությունների 

արդյունքների բողոքարկումն իրականացվում է Ակադեմիայում քննությունների արդյունքների 

բողոքարկման կարգի համաձայն: 

49. Արգելվում է առանց ուսումնամեթոդական վարչության գիտության քննական 

տեղեկագրում ուղղումներ կատարել: 

 

5. ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ 

50. Ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն է համարվում քննաշրջանում որևէ 

առարկայից կամ առարկաներից կիսամյակային առարկայական ռեյտինգը չհաղթահարելը: 

51. Ընթացիկ անբավարար առաջադիմություն ցուցաբերած սովորողին մինչև 

ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը հնարավորություն է տրվում լրացնելու 

առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքերը՝ վերահանձնելով 

առարկաները ևս երկու անգամ կամ կրկնելով դրանք վճարովի հիմունքներով՝ ըստ բուհում 

մասնագիտության/կրթական ծրագրի համար գործող մեկ կրեդիտի արժեքի: 

52. Լուծարքային շրջանների ժամանակացույցը կազմվում է ուսումնամեթոդական 

վարչության կողմից և հաստատվում գիտաուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

կողմից: 

53. Տվյալ քննաշրջանի պարտքերի մարման համար սահմանված ժամանակաշրջանից 

հետո որևէ քննական առարկայից կիսամյակային առարկայական ռեյտինգը չհաղթահարած 

սովորողը հեռացվում է Ակադեմիայից՝ կիսամյակում ցուցաբերած անբավարար 

ակադեմիական առաջադիմության համար: Բացառություն են կազմում ոչ ավարտական 

կուրսի առավելագույնը 12 կրեդիտ ակադեմիական պարտք ունեցող, պարտադիր զին-
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վորական ծառայությունից առանց տարկետման իրավունքի սովորողները, որոնց իրավունք է 

վերապահվում լրացնելու առավելագույնը 12 կրեդիտ կազմող ակադեմիական պարտքերը՝ 

վճարովի հիմունքներով վերահանձնելով առարկաները ևս երկու անգամ կամ կրկնելով 

դրանք: 

 

6. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ (ՌԵՅՏԻՆԳ) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

54. Մասնագիտական կրթական ծրագրերում, ըստ գնահատման ձևի, դասընթացները 

միայն քննական են: 

55. Կիսամյակի ընթացքում յուրաքանչյուր քննական առարկայից, պրակտիկայից, 

մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունից սովորողի կուտակած առավելագույն գումարը 

(չափորոշիչ ռեյտինգ) կազմում է 100 միավոր: 

56. Առարկայի չափորոշիչ գնահատականը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները. 

1) դասընթացին սովորողի կանոնավոր հաճախումների հաշվառման միջոցով ընթացիկ 

ակտիվության (սեմինարներին, գործնական պարապմունքներին մասնակցության 

ակտիվություն, ստուգողական աշխատանք, հանձնարարություններ, արտալսարանային 

առաջադրանքներ, իրավիճակային խնդիրներ, խաղեր) ստուգում և գնահատում. 

2) ինքնուրույն աշխատանքի (ռեֆերատների, կուրսայինների, անհատական 

աշխատանքների, կոնսպեկտների, ակնարկների, հաշվետվությունների, ներկայացումների 

պաշտպանություն) կատարման ու յուրացման ստուգում և գնահատում. 

3) գիտելիքների յուրացման ստուգում քննության կամ պաշտպանության (բանավոր, 

գրավոր, գրավոր թեստավորում և համակարգչային թեստավորում) միջոցով. 

57. Առարկայի կիսամյակային առարկայական ռեյտինգը (գնահատական) որոշվում է 7-րդ 

գլխում թվարկված բաղադրիչների միավորների գումարով: 

58. Գնահատման միավորների համապատասխանեցումը գնահատման ավանդական, 

տառային և թվային սանդղակներին կատարվում է համաձայն N 1 Աղյուսակի: 

59. Սովորողի կիսամյակային, ուսումնական տարվա, ուսումնառության ամբողջ ժամա-

նակահատվածի արդյունարար ռեյտինգը որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝ 

𝑺 = (𝑺𝟏 + 𝑺𝟐 + ⋯+ 𝑺𝒎)/𝒎 
որտեղ՝ 
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S1 ... Sm –ը տվյալ ժամանակահատվածի (կիսամյակ, ուսումնական տարի, ամբողջ 

ուսումնառություն) i-րդ առարկայի փաստացի ռեյտինգն է, 

m-ը՝ տվյալ ժամանակահատվածի առարկաների ընդհանուր թիվը: 

60. Կիսամյակային, ուսումնական տարվա, ուսումնառության ամբողջ ժամանակահատ-

վածի արդյունարար ռեյտինգները միջինացված ինտեգրալ մեծություններ են 40-100 միավորի 

սահմաններում՝ ըստ սովորողների առաջադիմության ցուցանիշների: Արդյունարար 

ռեյտինգով և միջին որակական գնահատականով կատարվում է սովորողների 

տարակարգում՝ ըստ առաջադիմության: 

Աղյուսակ N 1  

Ռեյտինգային միավորների համապատասխանեցումը գնահատման ավանդական և 

տառաթվային սանդղակներին 

Գնահատա-
կանը 

Գնահատումը 

100 
միավորանոց 
համակարգով 

20 
միավորանոց 
համակարգով 

10 
միավորանոց 
համակարգով 

Թվանիշով՝ 
կրեդիտային 

համակարգում 

Տառային 
նիշով՝ 

կրեդիտային 
համակարգում 

Գերազանց 

96-100 

91-95 

86-90 

19,2-20,0 

18,2-19,0 

17,2-18,0 

9,6-10,0 

9,1-9,5 

8,6-9,0 

3,9-4,0 

3,7-3,8 

3,5-3,6 

A+ 

A 

A- 

Լավ 

81-85 

76-80 

71-75 

16,2-17,0 

15,2-16,0 

14,2-15,0 

8,1-8,5 

7,6-8,0 

7,1-7,5 

3,3-3,4 

3,1-3,2 

2,9-3,0 

B+ 

B 

B- 

Բավարար 

61-70 

51-60 

40-50 

12,2-14,0 

10,2-12,0 

8,0-10,0 

6,1-7,0 

5,1-6,0 

4,0-5,0 

2,5-2,8 

2,1-2,4 

1,6-2,0 

C+ 

C 

C- 

Անբավարար <40 <8 <4 <1,6 D 

Չներկայացած 0    F 

 

61. Արդյունարար վարկանիշային միավորը (ՎՄ) որոշվում է հետևյալ 

արտահայտությամբ՝ 

ՎՄ= ∑ կրեդիտ 𝒊𝒌
𝒊=𝟏 × ԳՆ 𝒊 

որտեղ՝ 
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i-ն և k-ն բոլոր առարկաների, կուրսային աշխատանքների, պրակտիկաների և 

եզրափակիչ ատեստավորման համապատասխան համարը և քանակն են, 

Կրեդիտ-ը և ԳՆ-ն՝ i-րդ դասընթացի կրեդիտն ու կիսամյակային առարկայական 

ռեյտինգային միավորները (գնահատական): 

62. Որակավորման կրեդիտը (ՈԿ) որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝ 

ՈԿ = ∑ կրեդիտ 𝒊𝒌
𝒊=𝟏  

63. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝ 

ՄՈԳ= ՎՄ/ ՈԿ 

 

7. ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ ՌԵՅՏԻՆԳԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈԻՄԸ՝ ԸՍՏ 

ՍՏՈԻԳՈՂԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ 

64. Առարկաների, պրակտիկաների և մագիստրոսական թեզի պաշտպանության չա-

փորոշիչ ռեյտինգային միավորների բաշխումն ըստ գնահատման բաղադրիչների 

իրականացվում է ուսումնամեթոդական վարչության կողմից՝ հաշվի առնելով առարկան 

վարող ամբիոնի առաջարկությունները: 

65. Երաշխավորվում են չափորոշիչ ռեյտինգների հետևյալ հարաբերակցությունները` 

1) տեսական դասընթացների համար՝ համաձայն N2 և N3 Աղյուսակների. 

2) պրակտիկաների համար՝ համաձայն N 4 Աղյուսակի: 

66. Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին սովորողի մասնակցության 

(կանոնավոր հաճախումներ և ընթացիկ ակտիվություն) ռեյտինգը ձևավորվում է համաձայն 

N 5 Աղյուսակի: 

Աղյուսակ N 2  

Առկա ուսուցման տեսական դասընթացների բաղադրիչների չափորոշիչ ռեյտինգները 
 

N Առարկայի ստուգողական 
բաղադրիչները 

Միավոր 
Առանց ինքնուրույն 
աշխատանքի 
բաղադրիչի 

Ինքնուրույն 
աշխատանքի 
բաղադրիչով 

1. 
Կանոնավոր հաճախումների և ընթացիկ 

ակտիվության ստուգում 
20 10 

2. Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգում  - 10 
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3. Քննաշրջանի միջանկյալ ստուգում 25 

4. Քննաշրջանի եզրափակիչ քննություն 55 

Ընդամենը 100 

 

Աղյուսակ N 3  

Հեռակա ուսուցման տեսական դասընթացների բաղադրիչների չափորոշիչ ռեյտինգները 
 

N Առարկայի ստուգողական բաղադրիչները Միավոր 

1. 
Կանոնավոր հաճախումների և ընթացիկ ակտիվության 

ստուգում 
30 

2. Քննություն  70 

Ընդամենը 100 

 

Աղյուսակ N 4  

Պրակտիկաների բաղադրիչների չափորոշիչ ռեյտինգները 

N Պրակտիկայի ստուգողական բաղադրիչները Միավոր 

1. Պրակտիկայի վայրի ղեկավարի գնահատական 10 

2. Կանոնավոր հաճախումների հաշվառում 20 

3. Ակադեմիայի ղեկավարի գնահատական 20 

4. Պրակտիկայի հաշվետվության պաշտպանություն 50 

Ընդամենը 100 

 

Աղյուսակ N 5 

Սովորողի մասնակցության (կանոնավոր հաճախումներ և ընթացիկ ստուգում) ռեյտինգը 

Մասնակցության 
աստիճանը (%) 

Հատկացվող 
ռեյտինգային առավելագույն միավորը 
Առկա և հեռակա 

Հեռակա Առանց ինքնուրույն 
աշխատանքի 
բաղադրիչի 

Ինքնուրույն 
աշխատանքի 
բաղադրիչով 

90-100 20 10 30 
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80-89 18 9 27 

70-79 16 8 24 

60-69 14 7 21 

50-59 12 6 18 

<50 0 0 0 

 

67.  Լսարանային պարապմունքներին սովորողի մասնակցության աստիճանը 

որոշվում է հետևյալ արտահայտությամբ՝ 

[(B+C)/A]×100%, 

որտեղ՝ 

A-ն տվյալ առարկայի բոլոր բաղադրիչներին հատկացված կիսամյակային ժամերի 

թիվն է, 

B-ն՝ տվյալ առարկայի բոլոր բաղադրիչներին սովորողի մասնակցած ժամերի թիվը, 

C-ն՝ տվյալ առարկայի բոլոր բաղադրիչներից սովորողի հարգելի բացակայությունների 

թիվը: 

68. Կանոնավոր հաճախումների ռեյտինգը ձևավորում է ուսումնամեթոդական 

վարչությունը: 

69. Ընթացիկ ակտիվության ստուգումների ռեյտինգը ձևավորվում է ըստ դասընթացի 

ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարողականի՝ համաձայն դասընթացը 

վարող ամբիոնի կողմից մշակված վերջնարդյունքների գնահատման չափանիշների 

(սեմինարների, գործնական պարապմունքների ակտիվություն, ստուգողական աշ-

խատանք, հանձնարարություններ, արտալսարանային առաջադրանքներ, կոնսպեկտներ, 

իրավիճակային խնդիրներ, խաղեր): 

70. Ինքնուրույն աշխատանքի ստուգումների ռեյտինգը ձևավորվում է ըստ 

դասընթացի ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարողականի՝ համաձայն 

դասընթացը վարող ամբիոնի կողմից մշակված վերջնարդյունքների գնահատման 

չափանիշների (ռեֆերատների, կուրսայինների, անհատական աշխատանքների, 

ակնարկների, ներկայացումների կատարման և յուրացման ստուգում, պաշտպանություն 

ու գնահատում): 
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71. Քննական առարկայի գնահատման ձևերը տրված են N 6 Աղյուսակում (առկա 

ուսուցման ձևով): 

Աղյուսակ N 6  

Առկա ուսուցման ձևով քննական առարկայի ամփոփ ձևաթուղթ 

Ուսուցման ձև 
Կ

ա
նո

նա
վո

ր 
հա

ճա
խ

ու
մն

եր
ի 

և 
ըն

թ
ա

ցի
կ 

ա
կտ

իվ
ու

թ
յա

ն 
փ

ա
ստ

ա
ցի

 ռ
եյ

տ
ին

գ 

նք
նո

ւր
ու

յն
 ա

շխ
ա

տ
ա

նք
ի 

փ
ա

ստ
ա

ցի
 ռ

եյ
տ

ին
գ 

Պ
րա

կտ
իկ

ա
յի

 վ
ա

յր
ի 

ղե
կա

վա
րի

 փ
ա

ստ
ա

ցի
 

ռե
յտ

ին
գ 

Կ
իս

ա
մյ

ա
կի

 ը
նթ

ա
ցի

կ 
ստ

ու
գմ

ա
ն 

փ
ա

ստ
ա

ցի
 

ռե
յտ

ին
գ 

Պ
րա

կտ
իկ

ա
յի

 ղ
եկ

ա
վա

րի
 փ

ա
ստ

ա
ցի

 ռ
եյ

տ
ին

գ 

Ա
մփ

ոփ
իչ

 ք
նն

ու
թ

յա
ն,

 պ
ա

շտ
պ

ա
նո

ւթ
յա

ն 

ա
նց

ող
իկ

 ռ
եյ

տ
ին

գ 
(≥

 4
0%

) 

իս
ա

մյ
ա

կա
յի

ն 
ա

ռա
րկ

ա
յա

կա
ն 

ռե
յտ

ին
գ 

(≥
 4

0)
 

Տա
ռա

յի
ն 

նի
շ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Առկա 
Առանց ինքն. 

աշխ. 
20 - - 25 - 55 100 A+ 

 Առկա Ինքն. աշխ. 10 10 - 25 - 55 100 A+ 

 Հեռակա 30 - - - - 70 100 A+ 

 Պրակտիկա 10 - 20 - 20 50 100 A+ 

 

 

72. Քննությունների և պրակտիկաների «Կիսամյակային առարկայական ռեյտինգը» 

համարվում է դրական, եթե սովորողը հավաքել է «չափորոշիչ ռեյտինգի» համար 

սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորի առնվազն 40 տոկոսը: Ընդ որում, 

ռեյտինգը համարվում է անցողիկ, եթե սովորողն ամփոփիչ քննության կամ 

պաշտպանության համար կուտակել է «չափորոշիչ ռեյտինգի» համար սահմանված 

առավելագույն միավորի առնվազն 40 տոկոսը: 
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73. Եթե սովորողը չի ապահովել տվյալ առարկայի անցողիկ ռեյտինգը, ապա դա 

համարվում է ակադեմիական պարտք, և սովորողը այն կարող է հանձնել պարտքերի 

մարման շրջանում: 

74. Պրակտիկայի հաշվետվության կազմումը, հանձնումը և պաշտպանությունը 

պարտադիր է: 

 

8. ՍՈՎՈՐՈՂԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

75. Ակադեմիայի սովորողի ուսումնառության արդյունքները գնահատելու նպատակով 

սահմանվում են հետևյալ չափանիշները՝  

1) «A+» (գերազանց) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրի 

շրջանակներում համակողմանի, համակարգված և խոր գիտելիքներ ցուցաբերած 

սովորողը, որն ինքնուրույն կատարել է ծրագրով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 

ծրագրի սահմաններում խորությամբ ուսումնասիրել և յուրացրել է հիմնական ու լրացուցիչ 

գրականությունը, ակտիվորեն աշխատել է և մասնակցել է գործնական 

պարապմունքներին, սեմինարներին, տարբերակում է ուսումնասիրվող առարկայի նյութի 

հիմնական գիտական բովանդակությունը, ցուցաբերում է ստեղծագործական և գիտական 

մոտեցում առարկայի ուսումնական նյութի ներկայացման հարցում: Ձևավորել է 

ուսումնասիրվող առարկայի բովանդակության վերաբերյալ սեփական կարծիքը: Սովորողի 

պատասխանն առանձնանում է հարուստ և հստակ տերմինաբանությամբ, նյութը 

ներկայացնում է հաջորդականությամբ և տրամաբանորեն: 

2) «A» (գերազանց) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրի 

շրջանակներում համակողմանի, համակարգված և խոր գիտելիքներ ցուցաբերած 

սովորողը, որն ինքնուրույն կատարել է ծրագրով նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, 

ծրագրի սահմաններում ուսումնասիրել և յուրացրել է հիմնական ու լրացուցիչ 

գրականությունը, ակտիվորեն աշխատել է և մասնակցել է գործնական 

պարապմունքներին, սեմինարներին, ցուցաբերում է ստեղծագործական և գիտական 

մոտեցում առարկայի ուսումնական նյութի ներկայացման հարցում: Սովորողի 
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պատասխանն առանձնանում է հարուստ և հստակ տերմինաբանությամբ, նյութը 

ներկայացնում է հաջորդականությամբ և տրամաբանորեն: 

3) «A-» (գերազանց) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրի 

շրջանակներում համակողմանի, համակարգված գիտելիքներ ցուցաբերած սովորողը, որը 

ծրագրի սահմաններում ինքնուրույն կատարում է նախատեսված բոլոր 

հանձնարարությունները, խորությամբ ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված 

հիմնական գրականությունը, ծանոթ է լրացուցիչ գրականությանը, ակտիվ աշխատել է 

գործնական և սեմինար դասընթացների ընթացքում, առարկայի շրջանակներում 

ցուցաբերել է համակարգված գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են հետագա 

ուսումնառության համար, դրանք ինքնուրույն լրացնելու ունակություն ունի, պատասխանն 

առանձնանում է հստակ տերմինաբանությամբ, նյութը ներկայացնում է տրամաբանական 

հաջորդականությամբ: 

4) «B+» (լավ) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրին ամբողջությամբ 

տիրապետող սովորողը, որը պատասխանի ընթացքում էական սխալներ թույլ չի տալիս, 

ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն կատարում է նախատեսված բոլոր 

հանձնարարությունները, ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված հիմնական 

գրականությունը, ակտիվ աշխատել է գործնական և սեմինար դասընթացների ժամանակ, 

առարկայի սահմաններում ցուցաբերել է համակարգված գիտելիքներ, որոնք բավարար են 

հետագա ուսումնառության համար, ինչպես նաև դրանք ինքնուրույն լրացնելու 

ունակություն ունի: 

5) «B» (լավ) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրի հիմնական մասին 

տիրապետող սովորողը, որը պատասխանի ընթացքում էական սխալներ թույլ չի տալիս, 

ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն կատարում է նախատեսված բոլոր 

հանձնարարությունները, ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված հիմնական 

գրականությունը, ակտիվ աշխատել է գործնական և սեմինար դասընթացների ընթացքում, 

առարկայի շրջանակներում ցուցաբերել է համակարգված գիտելիքներ, որոնք բավարար 

են հետագա ուսումնառության համար, և դրանք ինքնուրույն լրացնելու ունակություն ունի: 

6) «B-» (լավ) գնահատականի արժանանում է ուսումնական ծրագրին բավականաչափ 

տիրապետող սովորողը, որը պատասխանի ընթացքում էական սխալներ թույլ չի տալիս, 
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ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն կատարում է բոլոր նախատեսված 

հանձնարարությունները, ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված հիմնական 

գրականությունը, գործնական և սեմինար դասընթացների ընթացքում աչքի է ընկել 

ակտիվությամբ, առարկայի շրջանակներում ցուցաբերել է համակարգված գիտելիքներ, 

որոնք բավարար են հետագա ուսումնառության համար, և դրանք ինքնուրույն լրացնելու 

ունակություն ունի: 

7) «C+» (բավարար) գնահատականի արժանանում է այն սովորողը, որը 

տիրապետում է ուսումնական ծրագրի հիմնական՝ հետագա ուսուցման և աշխատանքային 

գործունեության համար անհրաժեշտ մասին, գործնական և սեմինար դասընթացների 

ընթացքում աչքի չի ընկել ակտիվությամբ, ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն կատարում 

է բոլոր նախատեսված հանձնարարությունները, ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված 

հիմնական գրականությունը, սակայն պատասխանելիս և հանձնարարությունները 

կատարելիս թույլ է տալիս որոշ բացթողումներ ու սխալներ, բայց տիրապետում է 

անհրաժեշտ գիտելիքների՝ դրանք ինքնուրույն լրացնելու համար: 

8) «C» (բավարար) գնահատականի արժանանում է այն սովորողը, որը տիրապետում 

է ուսումնական ծրագրի հիմնական՝ հետագա ուսուցման և աշխատանքային 

գործունեության համար անհրաժեշտ մասին, գործնական և սեմինար դասընթացների 

ընթացքում առանձնապես ակտիվ չի եղել, ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն կատարում 

է նախատեսված հանձնարարությունները, ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված 

հիմնական գրականությունը, սակայն պատասխանելիս և հանձնարարությունները 

կատարելիս թույլ է տալիս որոշ բացթողումներ ու սխալներ, բայց տիրապետում է 

անհրաժեշտ գիտելիքների՝ դրանք դասախոսի ղեկավարությամբ լրացնելու համար: 

9) «C-» (բավարար) գնահատականի արժանանում է այն սովորողը, որը տիրապետում 

է ուսումնական ծրագրի հիմնական՝ հետագա ուսուցման և աշխատանքային 

գործունեության համար անհրաժեշտ մասին, գործնական և սեմինար դասընթացների 

ընթացքում առանձնապես ակտիվ չի եղել, ծրագրի շրջանակներում ինքնուրույն կատարում 

է նախատեսված հանձնարարությունները, ուսումնասիրել է ծրագրով նախատեսված 

հիմնական գրականությունը, սակայն պատասխանելիս և հանձնարարությունները 
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կատարելիս թույլ է տալիս էական բացթողումներ ու սխալներ, բայց տիրապետում է 

անհրաժեշտ գիտելիքների՝ դրանք դասախոսի ղեկավարությամբ լրացնելու համար: 

10) «D» (անբավարար) գնահատականի արժանանում է այն սովորողը, որը չի 

տիրապետում ուսումնական ծրագրի հիմնական մասին կամ չունի գիտելիքներ, որոնք 

անհրաժեշտ են հետագա ուսուցման և աշխատանքային գործունեության համար, ծրագրի 

շրջանակներում ինքնուրույն չի կատարում նախատեսված հանձնարարությունները, չի 

աշխատել գործնական և սեմինար դասընթացների ընթացքում, դրանց կատարման 

ընթացքում թույլ է տալիս սկզբունքային սխալներ, ուսումնասիրել է ծրագրով 

նախատեսված հիմնական գրականությունը, պատասխանելիս և հանձնարարությունները 

կատարելիս թույլ է տալիս էական բացթողումներ ու սխալներ և չի կարող շարունակել 

ուսուցումը կամ տվյալ առարկայի շրջանակներում անցնել մասնագիտական 

գործունեության՝ առանց լրացուցիչ պարապմունքների: 

11) «F» գնահատականի արժանանում է քննությանը կամ պաշտպանությանը 

չներկայացած սովորողը: 

12) Կիսամյակի արդյունքում գերազանց է համարվում այն սովորողը, որը բոլոր 

քննական առարկաներից և պրակտիկաներից առանց վերահանձնման ստացել է 

«Գերազանց» գնահատականին համապատասխանող ռեյտինգային միավորներ: 
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Հավելված  N  1 

 

Բանավոր քննության քննական տոմսի օրինակելի ձև 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

————————  ուսումնական տարվա առկա ուսուցման ձևով  

մագիստրատուրա, I կիսամյակ 

 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

 ՏՈՄՍ N - 

Ամբիոն  

Կրթական 

ծրագիր 
 

Առարկա  

Հ/Հ Հարցի բովանդակությունը Կշիռ 

1.  Հարց 30 

2.  Հարց 30 

3.  Հարց (իրավիճակային խնդիր) 60 

Ընդամենը 100 

 

Ամբիոնի վարիչ`          

____________________________________________  
                    ստորագրություն, անուն, ազգանուն 

 

 

_____ _____________ 20   թ. 
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Հավելված  N  2 

Ձև 
  

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

ստուգման, քննության գրավոր կամ համակարգչային  

թեստավորման խախտման վերաբերյալ 

  
______________________________________ 

(կազմման վայրը) 
          _____ _____________ 20   թ. 

 

Խախտումն իրականացրած սովորողի ԱԱՀ____________________________________________ 

Առարկայի անվանումը _______________________________________________________________ 

Ստուգման ձևը_____________________________________________________________________ 

Խախտման օրը, ամիսը, տարին և ժամը______________________________________________ 

Խախտման նկարագիրը (բովանդակությունը)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Արձանագրությանը կարող են կցվել տվյալ խախտմանը վերաբերող փաստաթղթեր: 

 

Խախտումն արձանագրեց՝  ____________________________________________  

                                                                                                  ստորագրություն, անուն, ազգանուն 
 

 


